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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

 

2 

B (1-5)2 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

3 

C (1-5)2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

 

2-3 

D (1-5)1 

Překladatelská analýza (aplikace teoretických vědomostí  

v rozboru a v překladu textu – souvztažnost komentáře a 

překladu)  

Argumentace a struktura komentáře včetně míry a 

vhodnosti příkladů řešení 

 

 

3 

E (1-5)2 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

 

 

3 

 

Body celkem 

 

13,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Pavlína Polanská si pro svůj komentovaný překlad zvolila velmi zajímavý text (vybrané kapitoly 

z průvodce Lipskem) a lze konstatovat, že překlad ne příliš náročného výchozího textu obsahově celkem 

odpovídá, avšak vyznačuje se nedostatky na stránce jazykové a stylistické.  

Studentka textu většinou porozuměla, nicméně lze na sémantické rovině najít i závažné posuny 

významu, např. Přímo před Bachovým památníkem, (str. 17, v originále hinter), Se skládacím člunem 

(str. 23, lépe třeba kánoj), dále např. 24, 25, časté jsou také výpustky (str. 13, 14, 19, 20, 23); vše je 

vyznačeno ve výtisku práce (k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu ÚTRL).  

Pokud jde o lexikální rovinu, hodnotím kladně, že se překladatelka s ohledem na typ textu snaží zachovat 

české i německé názvy daných míst.   

Zaměřím-li se na stylistickou rovinu, některá řešení nepovažuji za obratná, vymykají se českému 

běžnému úzu, pozor na AČV, na některých místech je patrný částečný vliv německé syntaxe, např. se 

svými vilami z dob zakladatelských (str. 12), který zde pod tíhou meče naposledy vydechl (str. 13), lipští 

mile nazývají (str. 20), oblíbeným místem akce s gastronomií (str. 22), další neobratnosti vyznačeny 

přímo v práci. Překladu ubírá na čtivosti častá závislost na originálu a prvoplánová doslovná 

překladatelská řešení, dále také vysoký výskyt nominálních konstrukcí (např. díky blízké koncentraci 

památek nebo dává na obdiv, str. 11). 

Komentář: 

Překladatelská analýza je celkem dobře popsána, nicméně se v ní již objevují zmínky, jak autorka řešila 

převod do češtiny, což patří do částí následujících. Četné formulace neodpovídají odbornému stylu, jsou 

neobratné a vágní (str. 41 proto neminulo ani výchozí text, str. 36, 37 s ohledem na čtenářův komfort, 

str. 31 nepředpokládají žádné extra znalosti, str. 30 Podle současné stylistiky (2008) sedí na turistické 

průvodce). Tomu odpovídá i práce se sekundární literaturou, která je citována poskrovnu (pouze rok, 

nikoli strana), chybí odkazy na relevantní publikace (např. Štícha, Helbig a Buscha). Chválím sice, že 

zvolená překladatelská řešení jsou doložena názornými příklady, avšak mnohé aspekty jsou 

komentovány heslovitě, nejsou podloženy odbornou literaturou z kontrastivní lingvistiky, jde víceméně 

o pouhé výčty (např. u kompozit). Na lexikální rovině by bylo záhodno rovněž okomentovat historické 

a hudební termíny, anglicismy. Část věnovaná syntaxi popisuje pasivum, ale pouze okrajově, chybí 

hlubší reflexe. Jaké kategorie vlastně dle autorky spadají pod morfologii a syntax (srov. Kapitola 

Morfosyntax)? Aktualizaci a adaptaci bych spíše přiřadila k posunům.  

Co se týče formální stránky celé práce, najdeme občasné nedostatky v interpunkci, shodě či psaní 

malých a velkých písmen (str. 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 28: vysílatel (sic!), 31, 42). Proč nejsou v textu 

překladu vloženy také obrázky, které by doplnily přeložené komentáře k nim? Zamýšlí se autorka nad 

přechylováním? (Christiane Nordová vs. Susann Buhl, str. 28) Rovněž by bylo záhodno sjednotit citace 

(str. 44, 46 vs. 41).  

Jako vedoucí předkládané práce mohu konstatovat, že studentka konzultovala některé pasáže překladu 

a jejich překladatelská řešení, nikoli však komentář k překladu. Komentovaný překlad Pavlíny Polanské 

splňuje nároky kladené na bakalářské práce na oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci.  

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „dobře“. 

 

 

 

 

V Praze dne: 1. září 2019          Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 
____________________________________________ 

 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


